
Результати опитування щодо 

особливостей адаптації 

студентів до умов навчання в 

Рівненському державному 

гуманітарному університеті 



         З  метою виявлення проблем та сприяння їх 
розв’язанню під час адаптації до умов навчання в РДГУ 
Центр якості освіти провів online-опитування 
(розпорядження ректора №28-01-03 від 21 жовтня 2022р.). 
Опитування відбувалось з 26.10. 2022 р. по 30.10.2022р.  
У ньому взяли участь  393 студентів. 

  
Засіб опитування - Google форма, з якою можна 

ознайомитись за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-

2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit 
 

https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g4Df_-2Yo5WxP_j3cgQjPfoy0IGaqUcRzXMTIfvjFgY/edit


Умовні позначення: 

• ПФ – педагогічний факультет; 

• ППФ – психолого-природничий факультет; 

• ФДКМТФ – факультет документальних комунікацій,  

менеджменту, технологій та фізики;  

• ФІПМВ – факультет історії, політології та міжнародних 

відносин; 

• ФМІ – факультет математики та інформатики; 

• ФФ– філологічний факультет  

• ХПФ –художньо-педагогічний факультет 



Співвідношення опитаних ЗВО по 
факультетах 

41% 

13% 

4% 

7% 

8% 

20% 

7% 

ПФ ППФ ФДКМТФ ФІПМВ ФМІ ФФ ХПФ 



Відповіді на питання:  Вам подобається навчатись в РДГУ? 

так  
74% 

ні  
2% 

ще не 
визначився 

(лась) 
36% 

Кількісний розподіл оцінок респондентів:  
«так» - 293 особи; 
«ні» – 6 осіб; 
«ще не визначився (лась)» – 94 особи. 



Відповіді на питання: Звідки Ви дізнались про РДГУ? (можна 
обрати декілька варіантів відповідей)  

130 відповідей 

61 відповідь 

191відповідь 
177 відповідей 

3 відповіді 1 відповідь 4 відповіді 

з мережі інтернет 

з сайту РДГУ 

від рідних 

від студентів, які навчаються в РДГУ 

я живу у м.Рівне 

з надійних джерел 

від вчителів школи 



Відповіді на питання:  Чому Ви обрали РДГУ серед інших 
закладів вищої освіти?  (можна обрати декілька варіантів 
відповідей) 

157 відповідей 
150 відповідей 

182відповіді 

18відповідей 

отримала схвальні відгуки в РДГУ навчаються, друзі, рідні 

знаходиться близько біля дому інше 



Відповіді на питання: Чому Ви обрали спеціальність, за якою 
навчаєтесь?  (можна обрати декілька варіантів відповідей)  

235 відповідей 

176 відповідей 

67відповідей 

25 відповідей 

це спеціальність, про яку я мрію 

отримана спеціальність дає змогу для працевлаштування 

за прикладом рідних, знайомих 

інше 



Відповіді на питания: Які Ваші очікування від навчання в 
РДГУ? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

324 відповіді 

247 відповідей 

195відповідей 

4відповіді 

отримати якісну освіту 

отримати можливість працевлаштування 

взяти участь у цікавому студентському житті 

інше 



Відповіді на питання: З якими новими (незвичними) 
обставинами Ви зіштовхнулись, ставши студентом? (можна 
обрати декілька варіантів відповідей) 

102відповіді 

216 відповідей 

248 відповідей 

162 відповіді 

157відповідей 

 120 відповідей 

115 відповідей 

59 відповідей 

4 відповіді 

кількість навчальних занять 

форми навчальних занять 

система оцінювання результатів навчання 

обсяг навчальних завдань 

обсяг самостійної роботи 

лекції і практичні в дистанційній формі 

проживання у гуртожитку 

спілкування в студ.академ.групі 

інше 



Відповіді на питання: Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку 
до занять?  

41% 

46% 

11% 

2% 

2-3 години 4 години менше двох годин менше години 

Кількісний розподіл оцінок респондентів: 
  

«2-3 години» - 147 осіб; 
«4 години» – 162 особи; 
«менше двох годин» – 40 осіб; 
«менше години» -5 осіб 



Відповіді на питання: Які відносини склались у Вашій 
студентській групі?  

53% 

0% 

43% 

2% 2% доброзичливі 

недоброзичливі 

товариські 

кожний відповідає 
за себе 

інше 



Відповіді на питання: З якими труднощами Ви стикнулись 
під час навчання в РДГУ? (можна обрати декілька варіантів 
відповідей)  

101 відповідь 

150 відповідей 

199 відповідей 

108 відповідей 

33 відповіді 

154 відповіді 

65 відповідей 51відповідь 

незвичні умови навчання 

зміна форми навчання (онлайн і офлайн) 

переривання навч.занять через повітряні тривоги 

складний зміст навч.дисциплін 

відсутність друзів у новому середовищі 

нові умови проживання 

труднощі відсутні 

інше 



Відповіді на питання: Дайте оцінку успішності вашої адаптації 
до умов дистанційного навчання в РДГУ (за шкалою від 1 до 5 
балів, в якій 5 є найвищою оцінкою)  

1 2 3 4 5

1,3% 3,1% 

25,5% 

44% 

25,5% 

Кількісний розподіл оцінок респондентів:  
• 5 балів – 100 осіб;  
• 4 бали – 172 особи; 
• 3 бали – 100 осіб; 
• 2 бали – 12 осіб; 
•  1 бал – 7 осіб. 

 



Відповіді на питання:  Чи впливають воєнні дії в Україні на 
якість Вашого навчання в РДГУ  

Педагогічний  факультет 

Психолого-природничий факультет 



Факультет  ДКМТФ 

Факультет історії, політології та 
міжнародних відносин 



Факультет математики та інформатики 

Філологічний факультет Художньо-педагогічний факультет 



Відповіді на питання: Чи отримуєте Ви підтримку від науково-
педагогічних працівників, які викладають  у Вас навчальні 
дисципліни?  

так  
53% 

ні  
6% 

частково 
41% 

Кількісний розподіл оцінок респондентів: 
  

«так» - 207осіб; 
«ні» – 25 осіб; 
«частково» – 161 особа. 



Відповіді на питання: Як Ви долаєте труднощі адаптації? 

130 відповідей 

23відповіді 

49 відповідей 

170 відповідей  

12 відповідей 

уважно слухаю поради викладачів 

звертаюсь за порадою до куратора 

звертаюсь за порадою до старших студентів 

намагаюсь завести дружні стосунки з одногрупниками 

інше 



Відповіді на питання: Чи знаєте Ви, до кого треба звертатись за 
допомогою в РДГУ? 

так 
85% 

ні  
13% 

інше 
2% 

Кількісний розподіл оцінок респондентів: 
  

«так» - 336 осіб; 
«ні» – 50 осіб; 

«інше» – 7 осіб. 



               Отримані результати опитування засвідчують про свідоме ставлення 

більшості студентів І курсу до вибору майбутньої професії. Разом з тим вони, як і всі 

інші студенти вишів проходять процес адаптації, під час якого стикаються з 

труднощами, які традиційно стосуються звикання до дидактичних особливостей 

навчання, соціально-психологічних умов міжособистісної взаємодії у групі, 

самостійної організації власного життя та навчання в умовах війни. 

           При цьому варто підкреслити наявність сприяння адаптації студентів І курсу з 

боку професорсько-викладацького складу, що, на наш погляд, полегшує 

адаптаційну ситуацію. Оскільки період адаптації ще не завершений, то необхідно 

продовжувати здійснювати подальшу методичну, організаційну та психологічну 

підтримку першокурсників та зокрема забезпечити їх підготовку до складання 

заліково-екзаменаційної сесії.   



Дякуємо за увагу! 

Дякуємо за увагу! 


